Installatie voor Windows
NightWatch Update (v132)

Dit document beschrijft stap voor stap hoe u de applicatie ‘NightWatch Updater’ kunt installeren op uw Windows
computer (geen tablet). Met deze applicatie kunt u uw NightWatch updaten zodat u gebruik kunt maken van het
vernieuwde Portaal.

Stap 1
Download het bestand ‘NightWatchUpdater20191129.exe. U kunt dit bestand downloaden op
www.nightwatch.nl/update. Klik op de knop ‘Windows’ om
de download te starten.
1.

Download het bestand via
www.nightwatch.nl/update

2.

Zoek en open de applicatie

Stap 2
Zoek het gedownloade bestand ‘NightWatchUpdater20191129.exe’ op uw computer (kijk in uw ‘Downloads’
folder). Dubbelklik op dit bestand om het
installatiebestand te openen.

Stap 3
Aangezien de uitgever van deze applicatie onbekend is,
dient u door een extra beveiligingsmelding heen te klikken.
Klik hiervoor op ‘Ja’.

3.

Klik bij deze
beveiligingsmelding op ‘Ja’

Stap 4
Het installatie programma heeft zich nu geopend. Klik op ‘Next >’.

4. Klik op ‘Next >’

Stap 5
Klik bij het volgende scherm direct op ‘Next >’ tenzij u de locatie
van het installatiebestand wilt wijzigen.

5. Klik op ‘Next >’

Stap 6
Klik bij het volgende scherm direct op ‘Next >’.

6.

Klik op ‘Next >’

Stap 7
Vink bij het volgende scherm de optie ‘Create a desktop icon’ aan
wanneer u het programma vanaf uw bureaublad wilt kunnen
openen (aanbevolen).

7. Vink ‘Create a desktop icon’ aan en
Klik op ‘Next >’

Stap 8
Klik bij het volgende scherm op ‘Install’ om het programma te
installeren.

8. Klik op ‘Install’

Stap 9
De NightWatch Updater applicatie is nu geïnstalleerd. Wanneer u
de optie ‘Launch NightWatchUpdater’ selecteert, zal het
programma zich direct openen als u vervolgens op ‘Finish’ klikt.

9.. Klik op ‘Finish’ en het programma zal
zich openen.

Stap 10
De applicatie is nu geopend. Klik rechts bovenin op de knop ‘Info’
voor uitleg en informatie over dit programma.

10. De applicatie is geopend. Klik rechts
bovenin op ‘Info’ voor meer informatie.

